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Az IntelliCloud ismertetőjét, és további videókat talál a
protectglobal.co.hu oldalon, a videógalériában.

Az IntelliCloud rugalmas megoldás, minden eszközön 
működik, legyen az asztali számítógép, vagy akár 
obiltelefon.

A PROTECT a legkeresettebb biztonsági ködfejlesztő rendszer 
világszerte, piacvezető az iparágban.

A termékfejlesztést és a műszaki támogatást szakértőink 
biztosítják.

Partnereink segítségével a PROTECT innovatív ködvédelmi 
megoldásait több mint 50 országban értékesítjük. 

ÁLLANDÓ KÖDVÉDELEM-
FELÜGYELET
Az IntelliCloud biztosítja az eszközöket a riasztórendszer-
telepítők számára, hogy személyre szabott ügyfélszolgálati 
tevékenységet végezzenek. Ügyfeleik nyugodtan alhatnak 
éjszaka, tudva, hogy rendszerüket teljes körűen, 
naprakészen karbantartják. Az IntelliCloud használata 
teljesen ingyenes!

KAPCSOLAT TECHNIKAI 
HIBA

TÁPLÁLÁS KÖDKÉPZÉS
AZ UTÓBBI
24 ÓRÁBAN

FOLYADÉK AKKUMULÁTOR
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EURÓPAI MINOSÉG
– DÁN TERVEZÉS



TAKARÍTSON MEG IDŐT ÉS PÉNZT!

TELJES FELÜGYELET – AZ 
INTELLICLOUD AUTOMATIKUSAN 
ÉRTESÍTI ÖNT

ELÉGEDETT ÜGYFELEK 
BIZTONSÁGBAN 

INGYENES HASZNÁLAT

RUGALMAS RENDSZER

Az IntelliCloud tájékoztatja, amikor 
szervizkiszállásra van szükség, 
ezzel kiküszöböli a felesleges 
ügyféllátogatásokat.

A technikus előre tudja, hová 
menjen, kit keressen, és milyen 
eszközre lesz szükség.

Regisztráljon minden ködgenerátort, 
az IntelliCloud rendszerben, és 
teljes áttekintést kap a monitoron.

Felügyelheti és listázhatja a 
telepítéseket az interaktív térképen.

E-mail értesítést kap, ha 
szervizkiszállásra van szükség,
amelynek helyét piros figyelmeztető 
pont jelöli ki a felhasználóbarát 
kezelőfelületen.

Mindig tudja, ha a regisztrált 
ködgenerátora optimálisan működik, 
illetve tájékoztatást kap, ha szerviz 
szükséges.

Az IntelliCloud folyamatosan figyeli a 
regisztrált ködgenerátorokat.
A telepítő azonnal beavatkozhat, 
ha valami váratlan esemény 
történik.

Felhőmegoldásunk ingyenes a 
riasztórendszer-telepítők és az 
ügyfelek számára.

Az IntelliCloud csak egy IPCard-ot 
igényel a ködgenerátor számára.

A PROTECT Ködvédelem 
modelljeinek nagy része kompatibilis 
az IntelliCloud-al.

Az IntelliCloud rugalmas 
megoldás, minden eszközön 
működik, legyen az asztali 
számítógép, mobiltelefon, napi 
24 órás, heti 7 nap rendelkezésre 
állással. Korlátlanul bövítheti a 
rendszert új felhasználókkal. Az 
IntelliCloud innovatív, webalapú 
eszköz a ködgenerátor optimális 
telepítéséhez.

PROTECTGLOBAL.CO.HU

ODAFIGYELÜNK MINDEN 
RÉSZLETRE

Minden ügyfél adatait – a pontos 
címüket, a ködgenerátor beállításait 
– a telepítő tölti fel az adatbázisba. 
A szervizes szakember így előre 
tudja, melyik helyiségekben kell 
dolgoznia, megkapja a szükséges 
adatokat az akkumulátorok 
állapotáról, a folyadékmennyiségől, 
és bármilyen műszaki hibáról. 
Minden látható számára az 
IntelliCloud-ban.
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